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TISKOVÁ ZPRÁVA

VAK JESENICKA SE SNAŽÍ MÍT VODU POD KONTROLOU
JESENÍK (22. 3. 2021) – Dnešním dnem si připomínáme Světový den vody a jak jinak si tento pro nás vodaře
významný den připomenout, než pozitivní bilancí vody. Šetřit vodou je úkol i pro VAK Jesenicka, dokonce
aspirujeme na lídrovství změn náhledu společnosti na vodu jako surovinu. Proto máme web Jesenickavoda.cz,
proto se každý rok snažíme i u sebe hledat prostor ke zlepšení.
Když se vodohospodáři pokouší snížit spotřebu vody, úplně nejvíc to v jejich podání znamená rychlé řešení zejména
havárií vodovodního řadu, to za prvé, ale taky dlouhodobé snižování ztrát vody je velmi důležité, to za druhé.
„Jsme opravdu hrdí na to, že naše společnost je v tomto úsilí úspěšná a číslo vyjadřující ztrátu vody každoročně klesá,
vloni jsme se dostali na hodnotu 9,2 %.“, řekl technický ředitel společnosti Robert Černý. Připomeneme, že před
deseti lety jsme se pohybovali nad 20 procenty. Bez zajímavosti není, že průměrné ztráty v české republice byly
v roce 2018 necelých 15,8 %.
Pro snižování úniku vody z různých mikroprasklin a obtížně identifikovatelných miniporuch je klíčové neustále
investování do obnovy a modernizace vodohospodářské infrastruktury, VAK Jesenicka to má za jednu z priorit. Hned
vedle dodávky kvalitní pitné vody.
Vývoj ztráty vody VAK Jesenicka v letech 2016-2020
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